
 
 

 
 
Comunicado nº 5 
 
 
Caros Amigos 
  
Mais de 60 equipas em prova e cerca de 1000 participantes. 
 
Depois da enchente de inscrições que nos últimos dias que nos fizeram trabalhar 
arduamente, as coisas estão um pouco mais calmas. Já não há vagas e existem cerca de 18 
equipas em lista de espera. 
 
Neste momento já temos publicada a lista de equipas inscritas e estamos à espera apenas 
das confirmações para procedermos à construção dos quadros competitivos. 
 
Se tudo correr como esperamos, no início de Dezembro teremos publicados os calendários 
de jogos de todos os escalões. 
 
Até lá, solicitamos a todas as equipas que preencham e enviem a lista de participantes, que 
poderá ser feita no site do torneio ou na ligação abaixo. 
 
http://www.vcviana.com/vianacup2017/inscricoes.php 
 
 
Por favor enviem com a maior brevidade, já que temos sectores da organização que 
dependem do envio dessa ficha. (Obrigatório o envio das listagem de atletas até dia 30 de 
Novembro). 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 
Alojamento 
 
O alojamento das comitivas será em sala de aula. O principal local é a Escola Secundária de 
Monserrate, como no ano passado, que albergará a quase totalidade das equipas visitantes. 
Haverá também equipas alojadas na Escola Dr. Pedro Barbosa, sempre próximos do recinto 
principal de jogos, secretariado e cantina. 
 
Espaços de Jogos 
 
Os locais de jogos serão os seguintes: Pavilhão da Escola Secundária de Monserrate (campos 
1,2 e 3), Pavilhão Municipal de Monserrate (campos 4 e 5), 
 



Pavilhão Mestre Luis Braga (campo 6) e Pavilhão Municipal de Sta Maria Maior (campos 7, 8 
e 9). O acesso aos campos 7, 8 e 9 faz-se em autocarro da organização. Os restantes situam-
se na zona do alojamento e refeições e facilmente acessíveis a pé (alguns segundos). 
 
No nosso site está a informação sobre cada um dos pavilhões.  
 
 

  MINI CUP 2017   
 
  
 
O Mini Cup foi alterado para dia 17 de Dezembro de Manhã (Pav. Mun. Santa Maria Maior), 
com o seguinte programa: 
 
  
9:00 – Receção das equipas 
9:30 – Inicio dos jogos 
12:30 – Realização das finais 
13:00 – Entrega de Prémios  
 
 
Viana Volley Cup 


